
Slunce svítí a hřeje celý den. Dny jsou dlouhé a noci krátké. Na polích 
zlátne obilí. Brzy budou žně. Zrají jahody a třešně. V
řekách se ohřála voda. Děti se opalují, chodí na výlety. Je dost času na 
hry a koupání. Ale pozor!
jen na známých místech. I skoky do vody jsou nebezpečné.

Léto 

•  začíná 21. června, je to den letního slunovratu

•  letní měsíce jsou: červen, červenec, srpen

•  nastávají dlouhé sluneční dny a krátké teplé noci

•  v červnu končí dětem školní rok, začínají jim dvou 

 měsíční hlavní prázdniny 

 

……………………………………………………………………………………….

Napiš správně název ovoce: angrešt, třešně, rybíz 

Počasí  

•  slunce hodně svítí

• teplota přes den vystupuje ke 30°C

Léto – znaky léta 

Slunce svítí a hřeje celý den. Dny jsou dlouhé a noci krátké. Na polích 
zlátne obilí. Brzy budou žně. Zrají jahody a třešně. V rybnících a 
řekách se ohřála voda. Děti se opalují, chodí na výlety. Je dost času na 
hry a koupání. Ale pozor! Nesmíme se koupat uhřátí a koupeme se 
jen na známých místech. I skoky do vody jsou nebezpečné.

začíná 21. června, je to den letního slunovratu 

letní měsíce jsou: červen, červenec, srpen 

nastávají dlouhé sluneční dny a krátké teplé noci 

ončí dětem školní rok, začínají jim dvou 

měsíční hlavní prázdniny  

 

……………………………………………………………………………………….

Napiš správně název ovoce: angrešt, třešně, rybíz  

slunce hodně svítí  

teplota přes den vystupuje ke 30°C 

Slunce svítí a hřeje celý den. Dny jsou dlouhé a noci krátké. Na polích 
rybnících a 

řekách se ohřála voda. Děti se opalují, chodí na výlety. Je dost času na 
Nesmíme se koupat uhřátí a koupeme se 

jen na známých místech. I skoky do vody jsou nebezpečné. 

 

ončí dětem školní rok, začínají jim dvou  

 

………………………………………………………………………………………. 



•   obloha je modrá

•  pokud je hodně dusno, zatáhne se

•  začne pršet, může být bouřka a blesky

•  mohou padat i kroupy

    

Napiš jména letních měsíců:

Pole 

•  dozrává obilí – začínají žně

•  ve velkém se sklízí 

•  seče se a suší jetel, vojtěška 

          dobytek  

obloha je modrá 

ně dusno, zatáhne se 

začne pršet, může být bouřka a blesky 

mohou padat i kroupy 

Napiš jména letních měsíců: 

začínají žně 

ve velkém se sklízí – okurky, cibule, česnek 

seče se a suší jetel, vojtěška – zimní krmení pro   

    

 

 

 



Doplň: ( obilí, koupou, slunce, krátké, dlouhé, léto, žně) 

Začíná-_____________. Dny jsou  _______________ a noci 

_____________ a ________________ svítí celý den. Děti se  

________________ a opalují . Na polích zlátne ______________ . 

Brzy budou ________________ . 

 

Dopiš slova: opatrní, uhřátí, známých, skoky.  

Při koupání musíme být________________ . 

Nechodíme do vody____________________ . 

Koupeme se jen na _____________________ místech. 

Pozor na  ________________  do vody!  Jsou nebezpečné. 

 

 

 

 


